
Imię 

Nazwisko

Adres zamieszkania 
(tj. ulica wraz z nume-
rem oraz miejscowość 

z kodem pocztowym)

Kraj

e-mail

Drogi Darczyńco! 

Dbając o bezpieczeństwo i profesjonalne przetwarzanie 
podanych przez Ciebie danych osobowych i w związku ze zmia-
ną przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych, chcemy poinformować Cię o najważniejszych aspektach 
związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz 
zapytać Cię czy chcesz nadal otrzymywać od nas drogą elektro-
niczną i/lub tradycyjną drogą pocztową materiały misyjne i/lub 
nasz newsletter.

Chcemy nadal pozostać z Tobą w kontakcie i zależy nam 
abyś dalej tworzył razem z nami Rodzinę Salezjańską dlatego 
prosimy abyś poświęcił krótką chwilę na zapoznanie się z tre-
ścią poniższych zgód i odpisał nam czy wyrażasz zgodę na prze-
twarzanie Twoich danych osobowych w poniższych celach. Jed-
nocześnie w związku z prowadzoną aktualizacją naszych baz 
danych prosimy Cię abyś poinformował nas jeśli jakieś Twoje 
dane uległy zmianie - dzięki temu będziemy mieć pewność że 
nasze materiały do Ciebie trafiają! Jeśli jakieś Twoje dane ule-
gły zmianie prosimy uzupełnij je i odeślij nam! Prosimy rów-
nież abyś podpisał się imieniem i nazwiskiem pod treścią każdej 
zgody! Jeśli wolisz możesz też przesłać nam maila ze swoimi 
danymi i właściwą zgodą na przetwarzanie danych.

Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20

02-829 Warszawa
tel.: +48 22 644 86 78 

som@misjesalezjanie.pl
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych darczyńców, którzy chcą otrzymywać 
tradycyjną drogą pocztową materiały misyjne (tj. kalendarz, czasopismo ,,Misje Sa-
lezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej)
Jeśli chcesz otrzymywać od nas materiały misyjne (tj. kalendarz, czasopismo ,,Mi-
sje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej) tradycyjną drogą pocztową podpisz 
się pod niniejszym oświadczeniem lub wyślij nam maila o treści:
 ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Salezjański Ośrodek Mi-
syjny z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w po-
staci: imienia, nazwiska, adresu (tj. ulica wraz z numerem oraz miejscowość z kodem 
pocztowym), kraju zamieszkania, w celu otrzymywania tradycyjną drogą pocztową 
materiałów misyjnych (tj. kalendarza, czasopisma ,,Misje Salezjańskie”, filmów o te-
matyce misyjnej)” 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych darczyńców, którzy chcą otrzymywać 
pocztą elektroniczną materiały misyjne (tj. kalendarz, czasopismo ,,Misje Salezjań-
skie”, filmy o tematyce misyjnej)
Jeśli chcesz otrzymywać od nas materiały misyjne (tj. kalendarz, czasopismo ,,Mi-
sje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej) pocztą elektroniczną podpisz się pod 
niniejszym oświadczeniem lub wyślij nam maila o treści:
 ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Salezjański Ośrodek Mi-
syjny z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w po-
staci: imienia, nazwiska, adresu (tj. ulica wraz z numerem oraz miejscowość z kodem 
pocztowym), kraju zamieszkania, w celu otrzymywania pocztą elektroniczną mate-
riałów misyjnych (tj. kalendarza, czasopisma ,,Misje Salezjańskie”, filmów o tematyce 
misyjnej)”. 

Zgoda na otrzymywanie newslettera
Jeśli chcesz otrzymywać od nas newsletter podpisz się pod niniejszym oświadcze-
niem lub wyślij nam maila o treści:
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Salezjański Ośrodek Misyj-
ny z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w po-
staci: imienia, nazwiska, adresu e-mail w celu otrzymywanie newslettera.

podpis (pełne imię i nazwisko) miejscowość data
, dnia

, dnia

, dnia

podpis (pełne imię i nazwisko) miejscowość data

podpis (pełne imię i nazwisko) miejscowość data
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Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20

02-829 Warszawa
tel.: +48 22 644 86 78 

som@misjesalezjanie.pl

Obowiązek informacyjny Administratora Danych
1. Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Ko-
ściele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego 
w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjal-
nego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (zwanego dalej Dekretem) informujemy iż Administratorem 
przekazanych danych osobowych jest Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Korowodu 20 w Warszawie 
(02-829), NIP 9511737781, REGON 040004679. Inspektorem ochrony Danych (dalej IOD) jest: Ksiądz Dariusz Husak ul. Ka-
węczyńska 53, 03-775 Warszawa e-mail: iodowawa@salezjanie.pl nr telefonu: 22 5186221.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

• a) Dane osobowe Darczyńców, którzy przekazali darowiznę są przetwarzane w celu przyjęcia darowizny przez Sale-
zjański Ośrodek Misyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli prze-
twarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

• b) Dane osobowe Darczyńców, którzy przekazali darowiznę są przetwarzane w celu przesłania pokwitowania odbioru 
oraz przesłania sprawozdania na działalność charytatywno-opiekuńczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
art. 7 ust.1 pkt. 3) dekretu , czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admi-
nistratorze określonego w art. 55 ust.7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

• c) Dane osobowe Darczyńców, którzy zamówili Mszę Świętą, są przetwarzane w celu przyjęcia intencji udzielenia infor-
macji na temat terminu, formy i intencji odprawienia Mszy Świętej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

• d) Dane osobowe Darczyńców będących Opiekunami Duchowymi przetwarza się w celu wysłania im ,,wizytówki” mi-
sjonarza/misjonarki objętych programem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) 
dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

• e) Dane osobowe Darczyńców będących Opiekunami Adopcyjnymi przetwarza się w celu wysłania im listów adop-
cyjnych od misjonarzy/misjonarek, odpowiedzialnych za realizację programu ,,Adopcja na Odległość”. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umo-
wy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy.

• f) Dane osobowe darczyńców, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania materiałów misyjnych (tj. kalendarz, czaso-
pismo ,,Misje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej itp.) tradycyjną drogą pocztową, przetwarza się w celu ich wysyłki 
tradycyjną drogą pocztową. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli 
zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. 

• g) Dane osobowe darczyńców, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania materiałów misyjnych (tj. kalendarz, czaso-
pismo ,,Misje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej itp.) drogą elektroniczną, przetwarza się w celu ich wysyłki drogą 
elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na 
przetwarzanie jej danych osobowych. 

• h) Dane osobowe Darczyńców, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania newslettera, przetwarza się w celu jego wy-
syłki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwa-
rzanie jej danych osobowych. 

3. Z uwagi na fakt, że Salezjański Ośrodek Misyjny może przetwarzać dane osobowe Darczyńców w celach określonych 
w punkcie 2 powyżej, informujemy, iż podane przez Darczyńcę dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom 
lub stronom trzecim, którymi mogą być:

• a) podmioty, którym Salezjański Ośrodek Misyjny powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umo-
wy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 19 Dekretu (procesorzy, którzy na zlecenie Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego 
dokonują przetwarzania danych osobowych).

4. Informujemy, iż dane osobowe Darczyńców będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 
2 powyżej celów:

• a) w przypadku Darczyńców którzy przekazali darowiznę, zamówili Mszę św., są Opiekunami Duchowymi lub Opiekunami 
Adopcyjnymi- przez okres niezbędny do wykonania umowy i po tym okresie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

• b) w przypadku Darczyńców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera i/lub materiałów misyjnych- do czasu 
zgłoszenia sprzeciwu. 

5. Informujemy, iż Darczyńcy maja prawo do: żądania od Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia lub dokonania adnotacji 
zgodnie z niniejszym Dekretem;

6. Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Darczyńcę zgodę, wszystkie 
wyrażone przez Darczyńcę zgody na przetwarzanie określone w punkcie 2 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momen-
cie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do 
organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którym jest Ksiądz Dariusz Husak ul. Ka-
węczyńska 53, 03-775 Warszawa e-mail: iodowawa@salezjanie.pl nr telefonu: 22 518 62 21.
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